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Racista
O PSB de São Paulo desfiliou o 
vereador Camilo Cristófaro por 
falas racistas. Durante sessão 
da CPI foi possível ouvir a fala: 
"Não lavaram a calçada. É 
coisa de preto, né?". 

Despejos
Mesmo proibidas pelo STF, 
ordens de despejo continuam 
ocorrendo na cidade de São 
Paulo. A suspensão foi prorro-
gada para 30 de junho, mas fó-
runs continuam julgando casos. 

Deputado cassado
A cassação de Arthur do Val foi 
aprovada por 9 votos a 1, ele 
pode ficar inelegível por 8 anos. 
O ex-deputado fez declarações 
machistas sobre mulheres da 
Ucrânia. 

Liberdade de imprensa 
No Dia Mundial da Liberdade 
de imprensa, 3, organizações 
publicaram carta aberta em que 
cobram garantias ao livre exer-
cício do trabalho jornalístico na 
cobertura das eleições.
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Notas e recados Trabalhadores aprovam atualização 
do Plano Indústria 10+

Os dirigentes do Macros-
setor da Indústria da CUT 
e do TID-Brasil (Instituto 
Trabalho, Indústria e Desen-
volvimento) aprovaram a atu-
alização do “Plano Indústria 
10+ desenvolvimento produ-
tivo, tecnológico e social” em 
seminário realizado nos dias 
27 e 28 de abril. 

O diretor executivo do 
Sindicato, presidente da 
Agência de Desenvolvimento 
Econômico do Grande ABC 
e da IndustriALL-Brasil, 
Aroaldo Oliveira da Silva, 
explicou que o documento é 
resultado dos debates feitos 
nas confederações e que será 
apresentado aos candidatos 
nas eleições e a outros atores 
da sociedade.

Semana passada falamos 
sobre estresse. Prolongados 
níveis de estresse no trabalho 
produzem a síndrome do esgo-
tamento (burnout) que com-
preende exaustão emocional, 
distanciamento das relações 
pessoais e baixa realização 
pessoal. 

O trabalho nem sempre 
traz realização profissional. 
Muitas vezes aquela colocação 

que lhe ofereceram não era 
a que você queria, mas havia 
chance de progredir na empre-
sa. Noutras, você é contratado 
como auxiliar de pintura e está 
lá ajudando na funilaria.

O mais comum é acúmulo 
e desvio de funções. Pessoas se 
aposentam ou são demitidas, 
sobrando para aqueles que 
ficam acumular as atividades, 
não importando se as quali-

ficações – ou o tempo – são 
adequados.

Essa tensão primeiro te tira 
a alegria de trabalhar. Como 
todo mundo te cobra e você se 
vê impedido de resolver (por 
falta de tempo ou de solução), 
você fica mais seco com os 
colegas. Você os evita. Você 
não detém o poder de resolver, 
por causa da burocracia. Você 
percebe que qualquer um 

pode ocupar seu lugar, pois 
não faz diferença. Isso traz o 
sentimento da baixa realização 
profissional. 

Esta síndrome surgiu na 
área da saúde. Logo foi per-
cebida nos professores e hoje 
está presente até nos depar-
tamentos administrativos das 
grandes empresas. Se você está 
com dificuldade, procure um 
psiquiatra, procure o DST.
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A SÍNDROME DO ESGOTAMENTO burnout

Os trabalhadores na Unitec estão convocados para plenária hoje, às 18h, na Regional Ri-
beirão Pires e Rio Grande da Serra. Na pauta, assuntos internos.Plenária Unitec

“Temos que ter política 
industrial para melhorar as 
condições de vida da sociedade, 
não é só um debate tecnológico 
e tecnicista. O país tem que ter 
indústria por uma missão, para 
atender as demandas sociais 

e de estrutura de sociedade”, 
afirmou. 

“A indústria não pode afun-
dar o planeta Terra, ela tem que 
dialogar com a sustentabilidade 
e com todos os setores presen-
tes. É pensar o que é a indústria 

do futuro, como o trabalhador 
vai ser incluído, a sua formação 
profissional e as consequências 
para a sociedade”, defendeu. 

O Plano foi pensado para 
10 anos e lançado em setembro 
de 2018.

O portal ABC Jobs (www.
abcjobs.com.br) reúne vagas 
de empregos na área de tec-
nologia da região e foi lançado 
no último dia 28 para auxiliar 
a recolocação profissional. 
Também busca promover a 
conexão das vagas das em-
presas de tecnologia do ABC 
com as instituições de ensino e 
candidatos. De forma gratuita, 
é possível anunciar vagas e 

cadastrar currículos. 
O projeto foi lançado na 

sede do Consórcio Intermu-
nicipal Grande ABC, em par-
ceria com a Agência de De-
senvolvimento Econômico 
do Grande ABC e o Sebrae. 
(Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas). 

“O ABC Jobs é uma fer-
ramenta extremamente im-
portante para a retomada 

econômica do Grande ABC. 
A união do desenvolvimento 
tecnológico com o desenvol-
vimento humano traz muitos 
ganhos para as empresas e para 
a economia da nossa região”, 
afirmou o diretor do Sindicato 
e presidente da Agência, Aro-
aldo Oliveira da Silva.

Com informações do 
Consórcio Intermunicipal 

Grande ABC. 

Novo portal 
reúne vagas 

em tecnologia

diego orejuela



A direção executiva 
dos Metalúrgicos 
do ABC esteve on-

tem, nas primeiras horas 
da manhã, na portaria da 
Toledo, em São Bernardo, 
para distribuir a Tribuna 
aos trabalhadores e convo-
car para a Assembleia Ge-
ral de Campanha Salarial 
2022, que será realizada 
amanhã, às 18h, na Sede.

O presidente do Sin-
dicato, Moisés Selerges, 
destacou a importância da 
unidade dos trabalhado-
res, principalmente neste 

momento difícil da nossa 
história. 

“Aproveitamos a opor-
tunidade para convocar os 
trabalhadores em todas as 
empresas da base a partici-
parem desse momento tão 
necessário para a categoria 
que é a apresentação e a 
votação da pauta de rei-
vindicações da Campanha 
Salarial 2022. É essencial a 
presença de todos e todas 
em uma demonstração de 
mobilização, unidade e 
luta”, reforçou.

A Assembleia Geral será 
realizada nos termos do 
edital publicado na edição 
do dia 3 de maio de 2022.

No cotidiano da fábrica 
O CSE na Toledo, Danilo 

Silva Brito, destacou que a 
atividade reforça a organi-
zação no local de trabalho. 

“A presença na fábrica 
da nossa diretoria execu-
tiva, junto com a coorde-
nação, traz um sentimento 
de amparo devido à con-
juntura e ao desmonte de 
direitos. Passamos por um 
momento delicado no país, 

com ataques à representati-
vidade sindical, e esse tra-
balho de base ajuda muito 
nós do CSE, no cotidiano 
dentro da fábrica”, contou. 

Negociações de PLR 
O dirigente contou que 

a representação está em 
negociações com a empre-
sa, já que é preciso chegar 
a um novo acordo de PLR 
(Participação nos Lucros e 
Resultados). 

“O último acordo foi 
feito em 2017, com du-
ração de cinco anos, que 
terminou neste ano. Temos 
também a questão de alte-
ração do plano médico fei-
ta em novembro de 2021, 
que causou insatisfação em 
boa parte dos companhei-
ros e das companheiras”. 
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DIREÇÃO DO SINDICATO FAZ “TRIBUNA NA MÃO” 
NA TOLEDO E CONVOCA PARA ASSEMBLEIA GERAL

Assembleia Geral de Campanha Salarial 
será realizada amanhã, às 18h, na Sede

"É essencial a 
presença de todos 
e todas em uma 
demonstração 
de mobilização, 
unidade e luta"“A presença na 

fábrica da nossa 
diretoria executiva, 

junto com a 
coordenação, traz 
um sentimento 

de amparo devido 
à conjuntura e 
ao desmonte de 

direitos”
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA EMPRESA MASTERMAG INDUSTRIA E CO-
MERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores da empresa MASTERMAG INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS 
AUTOMOTIVAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 08.173.878/0001-30, com endereço na Av. Sete de Setembro, 1290, Parque Imigrantes, Diadema - SP, 
CEP: 09912-010, a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 5 (cinco) do mês de Maio de 2022 (quinta-feira), às 14h00 horas. A assem-
bleia, que será presencial e ocorrerá nas dependências da empresa, observará medidas de prevenção à COVID-19, como distanciamento social de no mínimo 
1,5 metro entre os participantes e uso de máscaras pelos mesmos. A ordem do dia será: a) apresentação de proposta para celebração de Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT) estabelecendo a adequação da jornada de trabalho, com sábados alternados, com redução do intervalo intrajornada; b) autorização para a 
direção do sindicato celebrar “Acordo Coletivo de Trabalho Específico” e Aditivos; c) outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. Diadema - SP, 
02 de maio de 2022. Moisés Selerges Júnior. Presidente.”

• O São Paulo quer a 
classificação antecipada 
para as oitavas de final 
da Sul-Americana. Além 
de vencer hoje, precisa 
contar com tropeço do 
Ayacucho. 

• A ideia do Tricolor é pou-
par seus principais joga-
dores nas duas rodadas 
seguintes da Sul-Ameri-
cana, caso a classificação 
antecipada se concretize.

• O atacante Marcos Leo-
nardo poderá estrear pelo 
Santos na Sul-Americana 
após cumprir suspensão 
de três jogos por cartão 
vermelho de reclamação 
na eliminação de 2021. 
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Comissão de Igualdade Racial 
tem novo coordenador

O trabalhador na Merce-
des Clayton Willian, o Ro-
naldinho, assumiu a coor-
denação da Comissão de 
Igualdade Racial e Combate 
ao Racismo dos Metalúrgicos 
do ABC em reunião no sába-
do, 30 de abril, no Centro de 
Formação Celso Daniel. Na 
ocasião, também foi reali-
zado o primeiro encontro 
do Coletivo de Igualdade 
Racial dos trabalhadores 
na Mercedes.

O presidente do 
Sindicato, Moisés Se-
lerges, destacou que 
as comissões de cida-
dania são fundamentais. 
“A classe trabalhadora tem 
que reagir e se manifestar 
de forma organizada contra 
os ataques que sofremos. 
Nossas comissões e coletivos 
são exemplos. Unidos somos 
mais fortes. Vidas negras 
importam!”, afirmou.

O novo coordenador 
agradeceu a todos os ex-co-
ordenadores. “Sou fruto da 

Os trabalhadores na Uni-
forja, em Diadema, poderão 
comprar presentes artesanais e 
produtos orgânicos na feira de 
economia solidária que acon-
tece hoje e amanhã, véspera 
de Dia das Mães, na própria 

cooperativa, no horário do 
expediente. 

Além da retomada das feiras 
para garantir geração de renda a 
esses trabalhadores, a atividade 
também busca divulgar a lógica 
da economia solidária, que tem 

como princípios a autogestão, a 
colaboração, o consumo cons-
ciente, a preservação do meio 
ambiente, entre outros.

A ação tem o apoio dos 
Metalúrgicos do ABC e da 
Unisol-SP.

Uniforja recebe feira de economia solidária

luta dos que me antecederam 
e vou fazer de tudo para hon-
rar cada coordenador que já 
passou pela Comissão”, disse. 

“O racismo estrutural 
precisa ser combatido com 
educação e políticas afirma-
tivas, temos que transformar 

a sociedade. A nossa estru-
tura de país ainda carrega a 
escravidão em seu peito. A 
ideia é que os coletivos das 
fábricas sejam como núcleos 
para pulverizar o debate da 
Comissão entre a classe tra-
balhadora”, explicou. 

O coordenador no últi-
mo período, Carlos Alberto 
Queiroz Rita, o Somália, 
CSE na Dura Automotive, 
em Rio Grande da Serra, 
reforçou a importância da 
unidade. 

“A atividade mostrou o 
quanto a Comissão mantém 
a sua essência de unidade ao 
longo de 35 anos com a pre-
sença de ex-coordenadores, 
lideranças do movimento 
negro e militantes”.

“Com esse governo que 
não nos representa e que 
permite e incentiva a cada 
dia que os racistas fiquem 
impunes, a organização é 
fundamental para fortalecer 
a nossa luta contra o racis-
mo, pelo fim do genocídio 
do povo preto e por uma 
verdadeira equidade para 
todos e todas”, defendeu. 


